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Bebyggelsen
Ösjöfors

i början AV JUNI månad är det skolavslut- 
ningstider och under lång tid var det också års- 
mötestid för Stiftelsen Ösjöfors handpappers
bruk. Vi kom från olika håll i Sverige och 
samlingspunkten var mangårdsbyggnadens 
trädgård där vi visste att landgång, öl, kaffe och 
kaka väntade. Under många år deltog någon av 
kollegorna på Kalmar läns museum i årsmötet, 
ibland kanske lite motvilligt, men deltagande 
krävde närvaro -18 mil norrut.

Bilen satte fart och snart hade Ålem, Högs
by, Mörlunda, Storebro, Vimmerby och Åbro 
passerats. Färden fortsatte genom tallskog, 
hyggen och planteringar och när Ventzelholm 
nalkades visste man att det var dags att vara 
uppmärksam. Efter ytterligare någon kilometer 
stupar det brant ner mot ån på vänstersidan 
och vägen går ner i en svacka. Just där, vid den 
brunvita skylten, ser man avtagsvägen till in
dustriminnet Ösjöfors handpappersbruk, över 
dammen och så en tvär sväng till vänster in på 
grusvägen, förbi Svenska turistföreningens ut
slitna gamla emaljskylt som antyder att Ösjöfors 
varit ett visserligen litet, men ändå lockande 
besöksmål sedan flera decennier tillbaka.

vid

Grusvägen smalnar av men går snörrätt fram 
genom lingonmarkerna. Ösjöfors är alldeles 
nära men det är definitivt ingen stor pampig 
allé som leder fram, utan snarare känslan av att 
komma in på bakgården. Bilen är strax parkerad 
och den korta promenaden leder fram till gårds
planen. Tystnaden bryts bara av fågelkvitter, åns 
brusande vatten och kanske lite småsorl bland 
några besökare, guider eller hantverkare. Första 
upplevelsen av Ösjöfors går inte någon obe
märkt förbi. Stillheten och vattnet accentuerar 
den välbevarade och unika bebyggelsemiljön.
De gråbruna timmerhusen står fritt placerade 
kring en gårdsplan och ser kanske lite övergivna 
ut. Mangårdsbyggnaden tronar ändå stor och 
ståtlig, med sitt stora brutna tegeltak, bakom 
stenmur, gärdsgård och syrenhäck. Mitt emot 
låg själva pappersbruksbyggnaden. Gråbrun, 
lite sned och med tak i olika höjder. Den hade 
ingen som helst likhet med senare tiders fabriks- 
liknande bruksbyggnader, utan var med stor 
tydlighet en del av det förindustriella Sverige; 
enkla bruksbyggnader av skilda slag växte upp 
där vattnet gav kraft åt maskiner, och män
niskorna fick försörjning och levebröd. Det
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som idag uppfattas som periferi kan med en 
resa i tiden leda tillbaka till en tid då Ösjöfors 
med omnejd var som ett litet centrum med en 
inte så liten befolkning, industrier, butiker och 
till och med järnväg under en kort period.

BYGGNADSVÅRD MED UTMANINGAR

Ända sedan 1920-talet har Ösjöfors varit ett 
nationellt uppmärksammat teknikhistoriskt 
monument och hade väl varit så än idag, om 
inte den olycksaliga branden den 27 augusti 
2005 förstörde bruksbyggnaden. Under alla år 
har en stor skara människor på olika sätt, och 
under Tekniska museets paraply, bidragit till 
vården och förvaltningen av bruksmiljön. 
Rumskulla hembygdsförening ansvarade under 
lång tid för skötsel och visningar och från 1984 
var det Stiftelsen Ösjöfors Handpappersbruk 
med dess stiftare och styrelse som ansvarade för 
bruket.

Årsmötestillfällena i juni var en minsta 
gemensam nämnare för kontinuitet och 
kontakt. Länsmuseet i Kalmar län var många 
gånger adjungerat vid årsmötestillfällena och 
under hand utvecklades ett allt större intresse 
för bruket, dess bevarande, historia och utveck
ling. Från att ha haft fokus på vård- och upp- 
rustningsåtgärder ökade intresset och besöken 
vid bruket blev tätare.

De stora upprustningsåtgärderna på 1960- 
70-talet räddade bruket från förfall och hela 
tiden krävdes nya insatser för att vidmakthålla 
dels kärnområdet med bruksbyggnad, pappers- 
magasin och mangårdsbyggnad, dels de övriga 
byggnader som finns i miljön kring mjölnar- 
bostaden och en del ytterligare uthus och mark
områden. Mer eller mindre uttalat har det varit

en ambition att bevara den särpräglade miljön 
med karaktär av 1800-tal som finns dokumente
rad i den fina svartvita filmen från 1920-talet. 
Den blev som en sorts likare för hur Ösjöfors 
skulle te sig för de nutida besökarna.

Vården av byggnaderna har inneburit en hel 
del utmaningar. Den största och mest kostnads
krävande var och är de stora ytorna med spån
tak. Spåntaken eller »sticketaken« som de också 
kallas, krävde och kräver återkommande under
håll. Det blev också allt svårare att hitta perso
ner med hantverks- och materialkännedom för 
resultat med högsta kvalitet. Tillsammans med 
bymiljön Stensjö by i Oskarshamns kommun 
har Ösjöfors varit som en relikt från den tid, då 
landsbygdens byggnader i stor utsträckning var 
skyddade med spåntak.

En annan utmaning har varit att vidmakt
hålla den grånade miljön med dess ålderdomli
ga karaktär. En del av byggnaderna visar spår av 
att ha varit rödfärgade men färgen har för länge 
sedan tvättats bort av väder och vind. Omålade 
hus klarar sig i norrlandsklimat eller där högsta 
virkeskvalitet borgar för med tiden väderpinade 
fasader utan accelererande rötangrepp. Ösjöfors 
har ingen fördel av klimatet, men virkeskvalite- 
ten i husen har i många fall visat sig vara den 
yppersta. Skogskunniga personer pratar om 
»Vimmerbytall« som ett kvalitetsbegrepp och 
det är väl känt, att Rumskullaskogarna ännu en 
bit in på 1900-talet var milsvida och fulla av stor
vuxen tallskog. En liten del finns ännu kvar och 
kan upplevas i den närliggande Norra Kvills na
tionalpark. För att förlänga livslängden på såväl 
spåntaken som fasaderna valde vi att behandla 
dem med trätjära, en traditionell produkt, men 
egentligen inte typisk på spåntak och fasader i 
Ösjöfors. Det var snarare en kompromiss och ett
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sätt att vidmakthålla den ålderdomliga karaktä
ren och samtidigt förlänga livslängden på tak 
och fasader.

Kanske var det stiftelsebildningen som 
gjorde att intresset för Ösjöfors ökade på regio
nal nivå. Länsstyrelsen svarade upp med att 
meddela att de ansåg miljön vara av nationellt 
kulturhistoriskt intresse och så kallat »synner
ligen märklig«. Ösjöfors kvalade därmed in i 
den begränsade skara bebyggelsemiljöer som 
kan kallas byggnadsminnen. Diskussioner och 
förhandlingar ledde fram till att Ösjöfors hand
pappersbruk skyddades enligt kulturminnesla
gen och förklarades som byggnadsminne 1993.

Detta sammanföll med en tid med ökande 
nationella resurser till byggnadsvården. Dess
utom tillkom särskilda medel för att hejda den 
accelererande arbetslösheten bland byggnads
arbetare. Kort sagt öppnades möjligheter för 
fler statligt stödda vårdinsatser. Trots generösa 
bidrag från länsstyrelsen och möjlighet att ta in 
hantverkare med arbetsmarknadspolitiska stöd 
från Arbetsförmedlingen återstod alltid utma
ningen att klara egenfinansieringen. Styrelsen 
och huvudmännen ställdes inför utmaningar 
men klarade av att matcha de möjligheter som 
de statliga bidragen gav. Stora arbetsinsatser 
gjordes inte minst av stiftelsens ordförande 
tillika kommunalrådet i Vimmerby, Bengt 
Johansson och under många år var byggnads
ingenjör Gunnar Sääf från Vimmerby den 
som på plats planerade insatser av skilda slag.

UNDERSÖKNINGAR GAV NY KUNSKAP

Vid underhålls- och restaureringsarbetena 
deltog en byggnadsantikvarie från länsstyrelsen 
eller länsmuseet. Våra vakande ögon följde

arbetet och gav råd om varsamma vårdåtgärder i 
samklang med byggnadernas karaktär. Ibland 
gjordes insatser som gav möjlighet att öka kun
skapen om såväl de enskilda husen som hela 
bebyggelsemiljön. Tekniska museets personal 
var ofta lika vetgiriga som nyfikna och upp
muntrade gärna insatser för att bringa klarhet 
och fånga ny kunskap om Ösjöfors. Ett exempel 
var när vi hittade flera olika lager äldre papptak 
under tegeltaken på mangårdsbyggnaden. Pro
ver skickades för olika sorters analyser. Nog var 
vi flera som då lockades av att återställa papp
taket på mangårdsbyggnaden istället för det 
befintliga tegeltaket. Huset hade från början 
varit täckt med brädtak och papptaken hade 
tillkommit senare. Slutligen nöjde vi oss med 
att dokumentera de olika lagren med papptak 
och ta in några prover till länsmuseets sam
lingar. Vi konstaterade ändå att den mesta upp
märksamheten hade ägnats åt själva pappers
tillverkningen och åt husens löpande underhåll. 
Vi insåg att husen bar på en hel del kunskap 
som kunde berika vår egen och besökarnas 
upplevelse av Ösjöfors.

Ösjöfors handpappersbruk har inte sin 
grund i en medeltida by eller motsvarande, utan 
är en nyanläggning av Lars Dristig från 1777, 
då han fick tillstånd att anlägga Ösjöfors hand
pappersbruk vid Stångån i Rumskulla socken.
I arbetet med att försöka förstå de olika byggna
dernas tillkomst och förändringshistoria har det 
funnits en avgörande skriftlig källa - brandför
säkringen. År 1794, på sonen Samuel Dristigs 
begäran, brandförsäkrades bruksbyggnaden 
och mangårdsbyggnaden. Trots att det inte finns 
några tillhörande ritningar eller kartor kan 
man, av den förhållandevis detaljerade beskriv
ningen i brandförsäkringen, ganska väl förstå

88 Bruket har rustats upp genom åren med traditionella metoder. Här hyvlade stickspån 
som bland annat använts till ladugårdens tak. Foto: Anna Gerdén/Tekniska museet.





Dateringarna utfrån de dendrokronologiska undersökningarna av bruksbyggnaden, mangårdsbyggnaden, 
pappersmagasinet och mjölnarstugan gav svar men väckte också nya frågor. Foto: Anna Gerdén/Tekniska museet 
och Kalmar läns museum.





hur husen såg ut och var de var placerade.
Under ett tiotal år på 1990- och 2000-talet 

genomfördes etappvisa dendrokronologiska 
undersökningar i Ösjöfors. Borrkärnor från 
timmerstommarna gav möjlighet till analys av 
årsringar och därmed datering av fällningsåret 
på timret som använts i husen. På det sättet 
har dateringar gjorts av mangårdsbyggna- 
den, pappersmagasinet, bruksbyggnaden och 
mjölnarbostaden. Resultaten har gett värde
full ny kunskap som kan tolkas tillsammans 
med uppgifter i brandförsäkringen, studier 
av de bevarade husen och de uppgifter som 
finns om ägare och boende på Ösjöfors.

De sammantagna resultaten tyder på att det 
har varit två större ny- och ombyggnadsperioder 
på Ösjöfors, dels 1770-1790-talet och dels 1850- 
talet. Låt oss följa husens historia och se vilken 
bild vi kan få av miljön.

MANGÅRDSBYCCNADEN OCH 
PAPPERSBRUKSBYGGNADEN

Det var alltså år 1777 som trumslagaren och 
bonden på den närliggande Norrhults gård, Lars 
Dristig fick privilegium att anlägga Ösjöfors 
handpappersbruk, vilket sonen Samuel Dristig 
var den förste att bebo. Men hur angelägen var 
han att komma igång med tillverkningen och 
när byggdes husen? Den dendrokronologiska 
undersökningen av mangårdsbyggnaden visade 
ett entydigt svar. Timret till bostadshuset var 
fällt samma vinter, 1777-78. Det kan antas att 
han sedan sätter igång att bygga tämligen 
snabbt och kanske står huset klart omkring 
1780. Brandförsäkringen som upprättades först 
1794 beskriver bostadshuset i detalj, med mått 
och uppgifter om antal dörrar, fönster, spisar,

takmaterial etc. Vi kan snabbt konstatera att 
Samuel Dristigs hus är sig likt sedan den tiden.

Försäkringen beskriver också själva pappers- 
bruksbyggnaden och anger på samma sätt mått 
över själva huset och avstånd till ån och till 
mangårdsbyggnaden mittemot. Ösjöfors har 
ibland beskrivits som Nordens äldsta bevarade 
handpappersbruk. Det var korrekt men näst- 
följande dendrokronologiska undersökning 
visade att det inte var liktydigt med epitetet 
Nordens äldsta handpappersbruksbyggnad. 
Redan före branden kunde man lätt se att 
pappersbruksbyggnaden inte var uppförd i en 
etapp utan hade förlängts mot öster. Utan 
närmare reflektion hade vi nog trott att den 
västra delen var från 1700-talet och att den östra 
var en tillbyggnad från 1800-talet. Ingen hade 
jämfört måttuppgifterna i brandförsäkringen 
med själva byggnaden på plats.

Efter branden 2005 togs dendroprover i de 
få bevarade delar som fanns kvar av timmer
stommen. Vi blev förvånade när analysresultatet 
kom. Timret i den östra delen var fällt vintern 
1851-52 och timret till den västra delen vintern 
1854-55. Alltså två närliggande men ändå åtskil
da byggnadsetapper och där definitivt ingen av 
dem var från 1700-talet.

Resultatet gav alltså en hel del svar om den 
byggnad som brann upp men ställde samtidigt 
fler frågor om Samuel Dristigs sedan länge rivna 
bruksbyggnad från 1700-talet. Mer detaljerade 
studier av brandförsäkringen visade att Dristigs 
bruksbyggnad hade varit en stor rektangulär 
byggnad under sadeltak. Avståndsangivelserna 
visade att den legat på i stort sett samma plats 
som den nedbrunna byggnaden. Fanns det 
några spår kvar i marken efter Dristigs byggnad 
och i så fall var och vilken sorts? Med dessa
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Dåvarande ordföranden i Stiftelsen Ösjöfors handpappersbruk Harry Karlsson mäter upp platsen för pappersbrukets 

ursprungliga placering. Foto: Kalmar läns museum.
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Planritning av Ösjöfors handpappersbruk med valsstugan där massan maldes, verkstugan där papperet formades och 
pressades och packkammaren där papperet gjordes klart för leverans. Den röda markeringen visar pappersbrukets 
ursprungliga placering och storlek. Ritning av Bengt Bresserfrån 1935, ungefärligt kompletterad av Örjan Molander. 

Foto: Tekniska museets bildarkiv.



frågeställningar för ögonen och uppgifterna 
om måtten med sig var det lätt att hitta de gräs- 
övervuxna resterna av murstocken och åtmins
tone två av fyra hörnstenar. Platsen för Dristigs 
bruksbyggnad ligger strax väster om, och är del
vis överlappande den nedbrunna byggnadens.

MJÖLNARSTUCAN

Brandförsäkringen tar bara upp och beskriver 
dessa två byggnader men i avståndsangivelserna 
finns även uppgift om att bruksbyggnaden låg 
» ...141 alnar i Wester från en nyligen upbygd 
mindre stugubyggnad«. Den byggnaden be
skrivs inte närmare och ingick därmed inte i 
försäkringen.

Detta leder oss till den tredje dendrodate- 
ringen - mjölnarstugan. Stugan var på 1990-talet 
i ett eländigt skick och blev ett allt större huvud
bry för stiftelsen. Vad göra - riva eller restaure
ra? Men vad var det egentligen för hus och vad 
hade huset levt för liv med alla sina om- och till
byggnader. Dendrodateringen gav återigen klart 
besked. Den östra halvan av huset var byggd 
med timmerstockar fällda vinterhalvåret 1791- 
92. Vi hade alltså funnit den »nyligen uppförda 
mindre stugubyggnaden«.

Stugan bestod vid den tiden endast av köket 
och den lilla kammaren. På vinden mot den till
byggda delen finns det grånade gavelröstet ännu 
kvar och visar att huset då hade en ovanlig och 
märklig form där de två gavlarna också utgjorde 
husets längsta sidor. Tänk dig dagens mjölnar- 
bostad men ta bort den västra halvan. Kanske 
planerade man redan från början att bygga till 
huset, till något som mer renodlat liknade en så 
kallad enkelstuga med kök, kammare och (stor-) 
stuga. Om tillbyggnadstanken fanns från början

så skulle det dröja länge innan den förverkliga
des. Dendroresultaten för den västra delen av 
huset visade att det var byggt med timmer fällt 
vintern 1854-55. Utöver dateringsresultaten 
konstaterades att stugan hade en stor mängd 
äldre bevarade byggnadsdetaljer och bedömdes 
ha ett betydande kulturhistorisk värde. Inled
ningsvis åtgärdades tak, fönster och de mest 
utsatta väggarna. Den skjulliknande, halvt 
rasade tillbyggnaden mot norr dokumenterades 
och revs. Det konstaterades att huset hade haft 
tre olika ingångar; två på norrsidan och en 
igensatt på södersidan. Den på södersidan visar 
ännu spår i fasaden av att ha haft ett skärmtak 
eller kanske troligare, en inbyggd brädfodrad 
farstu.

PAPPERSMAGASINET

Vi har nu förstått att de här tre husen har 
tillkommit på 1770-90-talen eller ny-, och till
byggts på 1850-talen. Det fjärde huset - pappers
magasinet - visade sig ha en väsentligt mer 
komplicerad och svårtolkad historia med tre 
helt skilda dateringar på timmerstommen, dess
utom byggt på ett säreget sätt. En möjlig tolk
ning är att pappersmagasinet fick sin nuvarande 
utformning under ny-, och ombyggnadsperio- 
den på Ösjöfors på 1850-talet men att två äldre 
hus användes för att nå det resultatet. Botten
våningens timmer och troligen gavelröstets är 
daterat 1817-18. Kanske byggdes pappersmaga
sinet då, på den här platsen, men i bara en 
våning. Vid brukets expansion på 1850-talet blev 
magasinet kanske för litet och höjdes en våning. 
Taket och gavelröstet plockades ner och en 
andra våning byggdes på, innan gavelröstet 
och taket lades tillbaka. Till den andra våningen
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valdes en byggnadskonstruktion som många 
besökare på Ösjöfors har funderat över. På 
andra våningen i magasinet ser man att det är 
byggt med knutat timmer, men mitt på varje 
sida är det iskarvat med annat timmer. De fyra 
knutade partierna daterades 1853-54 medan de 
iskarvade delarna är daterade 1781-82. Det tolkas 
som att andra våningen byggdes på med nytt 
timmer omkring år 1854, kompletterat med 
användning av gammalt timmer. Kanske hade 
man brist på långa längder och valde denna 
märkliga lösning. Naturligtvis finns det andra 
tänkbara tolkningar. Det bör också poängteras 
att alla de dateringar som nämns ovan anger 
fällningsåret för timret. När timret sedan har 
använts kan vi bara gissa. I de flesta fall kan vi 
nog ändå vara tämligen säkra på att byggnatio
nen påbörjades säsongen efter fällningsåret och 
inflyttning/användning kanske ytterligare ett 
eller några år senare.

Vid dendrokronologiska undersökningar 
tas proverna ur stockarna med hjälp av en borr
maskin och ett ihåligt 16 millimeters stålborr 
som går ända in till kärnan. Kvar efter borrning
en finns ett hål i timret och en cigarettliknande 
stav med förhoppningsvis tydliga och bra års
ringar som sedan analyseras och jämförs med 
referens från olika platser. Alla de prover som 
skickades från Ösjöfors visade att ståndorten var 
Vimmerby - det vill säga timmerstockarna var 
tagna i närheten av Ösjöfors. Det som också 
utmärkte proverna från Ösjöfors var virkets kva
litet. Med erfarenhet av 100-tals provtagningar 
i Kalmar län kunde vi konstatera att ingen 
annanstans har timmerkvaliteten varit högre. 
Virket var så tätvuxet och kådrikt att varje borr
hål fick tas i etapper och brandvakt fick hållas 
en stund efter provtagning.

Vid Ösjöfors finns det fler byggnader än de 
som har beskrivits ovan men ingen av dessa har 
undersökts med dendrokronologi. Ladugården 
bedöms vara byggd under 1800-talets senare del, 
möjligen vid expansionstiden på 1850-talet. Bak
om mangårdsbyggnaden finns en jordkällare. 
Det är inte orimligt att tro att den byggdes sam
tidigt med bostadshuset eftersom en jordkällare 
har en viktig funktion i hushållet. Dendroprov- 
tagning skulle i båda fallen troligen kunna klar
göra husens ålder.

INVÅNARNA I ÖSJÖFORS

Dendroundersökning må vara spännande och 
ofta ge klargörande referenser till husens ålder 
men det verkliga intresset kommer när kopp
lingen till dåtidens människor klarnar och nå
got frågetecken kan rätas ut. En orsak till Lars 
Dristigs initiativ att anlägga pappersbruket var 
att två av hans tre söner sökte lämplig utkomst. 
Lars Dristig skrev sig som bruksägare, sonen 
Samuel som fabrikörson och efter några år är 
yngste sonen Johan pappersmakare vid bruket. 
Av husförhörslängden 1789-97 framgår att 
Samuel Dristig under denna tid flyttade från 
Norrhult till bruket. Kanske var den så kallade 
mjölnarbostaden från början inte bostad till 
någon mjölnare utan till en av sönerna? Den 
och andra frågor kanske får sitt svar i framtiden 
när någon har studerat ytterligare arkiv.

Samuel Dristig var kvar som bruksägare 
fram till sin död 1841 och år 1844 tillträdde 
Anders Bergholm som arrendator av pap
persbruket. Anders avled redan två år efter 
inflyttningen men hans två söner Constans 
Malachius och Carl Ludvig övertog arrendet 
för att tillsammans inköpa bruket år 1867.
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Brandförsäkringsmärket som sitter ovanför dörröverstycket till mangårdsbyggnaden kan knytas till brandförsäkringshandlingar 
vilka ger en god bild av bruket. Foto: Anna Gerdén/Tekniska museet.



Sven Söderholm, den siste invånaren i Ösjöfors med anknytning till pappersmakarfamiljen Bergholm, 
här utanför sin bostad i mjölnarstugan. Foto: Tekniska museets bildarkiv.



1850-talets expansion inföll alltså under den 
här perioden och man undrar vad som drev 
de två och vilka resultat som uppnåddes. Carl 
Ludvigs två söner Ernst och Albin fortsatte 
driften men i allt mindre skala fram till ned
läggningen i november 1926. Fadern hade då 
avlidit i april året innan.

Carl Ludvigs maka Carolina och barnen 
Albin och Emily bodde kvar i Ösjöfors. Modern 
avled år 1933 och året efter sålde barnen Ösjöfors 
till Leonard och Elin Söderholm. Leonard, född 
i Ösjöfors, var son till Sven August och Mathilda 
Söderholm och Sven Augusts mamma Charlotta 
var syster till Constans Malachius och Carl 
Ludvig Bergholm.

Familjerna Bergholm och Söderholm var 
alltså nära släkt och båda var intimt förknippade 
med Ösjöfors. Sven August hade redan som 14- 
årig gesäll kommit till Ösjöfors. Efter några år 
på andra håll flyttade Sven August tillsammans 
med makan Mathilda och barnen tillbaka till 
Ösjöfors år 1871, där Sven August dels arbetade i 
pappersbruket och dels som mjölnare. Familjen 
kan då ha bott i mjölnarbostaden. År 1882 flytta
de hela familjen till det närbelägna Ydreham- 
mar. När Leonard och Elin köpte Ösjöfors 1934 
flyttade de troligen in i mangårdsbyggnaden.

Leonard Söderholm avled år 1936 men Ösjö
fors blev kvar i familjen Söderholms ägo till 1945 
då gården (förutom pappersbruket) såldes till 
Ingenjör Erik Fagerholm vid Storebro Kraft. Det

ingick då i försäljningsöverenskommelsen att 
Elin Söderholm skulle få bo kvar i Ösjöfors.
Elin flyttade samma år ner till mjölnarbostaden 
och bodde där till sin död 1973. Efter några år 
ibland annat Norrköping på 1940-50-talet, 
flyttade Elin och Leonards son Sven hem till 
Ösjöfors och bodde då tillsammans med mam
man Elin i mjölnarbostaden.

Sven bodde kvar i mjölnarbostaden fram 
till 1995 då han flyttade till servicehemmet Pär
lan i Rumskulla men hade kvar sitt bohag i stu
gan. Efter Svens död 1999, tog släktingarna över 
ansvaret för bohaget. Efter några inbrott tömdes 
stugan på alla ägodelar.

Sven trivdes i stugan i Ösjöfors och med 
närheten till naturen. Han bodde där tillsam
mans med fästmön Mildred Fredriksson, flera 
katter och sina två dragspel. Stugan hade inga 
andra bekvämligheter än elström och TV men 
Sven hade inget emot att hämta vatten från 
källan och ån. Sven gjorde flera skjulliknande 
tillbyggnader på norra sidan och uppförde även 
den minimala så kallade sommarstugan vid ån, 
där han tidvis bodde. Efter Svens bortgång höll 
sommarstugan på att förfalla men stiftelsens 
styrelse var enig om att försöka bevara även 
denna udda byggnad vid Ösjöfors som kan 
bilda utgångspunkt och fond åt en personlig 
historia om Sven Söderholm och hans enkla 
liv som ensam invånare i det en gång så livliga 
Ösjöfors.
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Avskrift brandförsäkringshandling från 1794
År 1794 den 1 Julii inställde sig undertecknad läns Beiallningsman i Orten, i anledning af 
Kongl. iiaj sts ITådigst utfärdade Reglemente til inrättande af en allmän Brandförsäkrings 
Fonde i Riket, samt Förklaringen deröfver i kungörelse af den 26 Januarii 1786, uppå ägaren 
af Ödesjöfors pappers-Bruk, belägit i Östgöta län Ydre Härad och Rumskulla sochn, Samuel 
Dristigs begäran, för at til Brand Assccuranse besiktiga och vvärdera nedannämnda samma 
Pappers-Bruk tillhörande hus och Byggnader warunder efter Kallelse widtagne Besikt- och 
wärdering närwarande nämndemännen vvälförståndige Anders Petersson i Grönshult och Marcus 
Jonsson i Hamra.

Östergötlands län 
Ydre Härad 
Rumskulla socken

Sjelfwa tomten håller i längden 40 alnar samt i bredden 51. Dito, gränsande intil den 
förbilöpande ström, deruti pappersbruket är inrättadt.

A denna tomt är följande byggnader, neml.:
170 1 Et hus upfört af godt furutimmer med 2:ne vvåningar italiensk takresning och brädtak, 
belägit enskilt å byggningstomten, 63 alnar från strömmen samt 57 dito från det gent emot 
anlagda pappersbruk, innehåller 27 alnar i längd, 17 i bredd, samt 8/4 under takfoten och 
dito 13/4 ifrån gafelendningen.

ITedre wåningen.
Består af 2sne stora och 3 mindre rum samt kök, alla med tegelspislar, murar och skorstenar 
med windspiell.

övre vvåningen
Består av 2sne större och 3 mindre rum utan kök med tegelspislar och skorstenar med
vvindspjell.

Hela stenfoten Med murar och spislar anses således i runda tal 111.54J-
Yttertaket af bräder med dess tillbehör av takresning 36.32*-
Golfven i rummen och golfvvens utan fotpaneler å 38 s? 12 * -
Samt å 2 rd? för de sju mindre. 14*-
14 stycken dörrar med enkla speglar, alla försedda med låars, gångjern 
och lodring a 18 s st 16.16*-
27 stycken fönsterlufter med 2ne fenster i hvardera, lufter och 6 rutor i 
hvarje fenster, med träbågar och kitt samt foringar, gulmålade ä 1*16 *- st. 36*—
Trappan till ofvvanvåningen samt til
vinden över huset 1
Bjelkar i huset 9
11 st Windspiell i spisarna å 24 s 5.24
Stenfot under hela huset, som likvväl är mycket låg 1.16
Ingen källare eller kakelugnar i detta hus.

242.45. 1/2



Pappers Bruks Byggningen
Belägen 57 alnar i ITorr irån den här ovan beskrifvna Byggning, 28 alnar i öster irån en 
anlagd Väg Och 141 alnar i Wester irån en nyligen upbygd mindre stugbyggnad; innehållen 
i längd 26 alnar, o bredd 15 alnar samt i höjd under takioten 8 aln och wid gailen vvid 
resningen 11 alnar, täckt med bräder.

Sjeliwa tomten av detta hus som är ai gott och behållit furutimmer, 
anses wärde minst till 50:-
Taket av bräder anses med spik och arbeten til 30.16
24 st groiva bjelkar 4.
Golfvven i nedra rumen ai detta hus till en del något iörfallne
eller skadade af wäta anses till 3
Golven på vvinden, som nyttjas till lumpors samling bättre än de
förenämnda 12.37.4
En trappa -.8.-
Enkla bräddörrar med gångjern 3.16
6 iensterluiter med 2ne fenster i hvvarje luft med träbågar och kitt ä .32 s 4 
En stor mur med 2ne spislar och skorsten 10

117.29.4

Redskap och inrättningar till själva pappersbruket
En så kallad pappersbläst inmurad och nyttjas vvid vvattenkaret
Till materiens värmande, anses vvärd 13.16
En kyp ai trä med jernband 4
En sten papperspress med järnskrui och stiiter Samt stolpar och
mycket järn beslagne, anses värd 25:-
2ne så kallade skjär ristor i samband med fullkomligt tillhörande 
hvvitvvävv och redskap - i gång och gott stånd,
anses vardera i värde till 66:32 133.
Walsvverket till dessa skjär ristor i samband med vvattenhjulet
utanför huset kan tillsammans anses, såsom nu i full gång och godt
stånd vvarande, till 25:-
2 så kallade Tylurer? inbygda i nedre golfvvet intill skjär ristorna ä 2 rd 204.32

322

Wärdet för denna Egendom är sålunda Pem Hundrade Sextio Bem Riksdaler 10 shilling och 
ansvvare undertecknade före at denna i jämförelse med den här bifogade i orten gångbara 
priskurant på byggningsämnen. Ödessjöfors den 1 julii 1794

Bergergren



Detalj från guidebostad i brukets mangårdsbyggnad. Foto: Anna Gerdén/Tekniska museet.




